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Door: Geertje Damstra en Anne Jóia de Lange 

Experiment: onderwijstijd inruilen voor ontwikkeltijd, 9 extra studiedagen bovenop de gebruikelijke 4 

studiedagen op deze school 

Leraren 
Context 

Door uitval van directeur worden diverse werkzaamheden opgepakt door het lerarenteam. Dit is 

vanaf februari 2019 het geval. Het team heeft samen het voorstel geschreven voor Regelluw. Leraren 

en ouders weten niet goed waar ze aan toe zijn. Bij de school leeft de vraag hoe volgend schooljaar 

er uit ziet. Volgend schooljaar mogen ze nog doorgaan met het experiment.  

Evaluatie team 

Er is wat onduidelijkheid over hoe de school de studiedagen van regelluw mag invullen. Het team is 

op zoek naar meer structuur op de studiedagen. Het is nog onduidelijk of je aanwezig moet zijn op 

deze dagen wanneer dit niet officieel je werkdag is. Team dacht dat het niet de bedoeling was om op 

deze dagen administratief werk te doen. Het was niet duidelijk dat de dagen vrij ingevuld mogen 

worden.  

Ouders 

Informatieavond voor ouders aan het begin van het jaar zorgde voor weerstand en vraagtekens. Dit 

kwam mogelijk ook doordat de deelname aan het experiment snel geregeld moest worden i.v.m. 

inschrijfdeadline en het feit dat de invulling van de dagen nog niet geheel duidelijk was. Na ingang 

van experiment geen klachten gehad over dat ouders geen opvang konden vinden.  

De studiedagen waren volgens de ouders goed gepland (vrijdag/maandag), dit vonden ze erg prettig 

omdat ze hierdoor een weekend weg konden.  

De school informeert ouders na elke studiedag in de infobrief. Hierdoor kunnen ouders meekrijgen 

wat er gebeurt in de school. Ouders lezen dit niet altijd.  

Wat hebben de dagen opgeleverd? 

De bovenbouw, groep 6 t/m 8, maakt gebruik van een project van het wetenschapsknooppunt. 

Leerlingen leren hiermee onderzoekend werken. De opdrachten hiervan zijn aangepast zodat ze ook 

gebruikt konden worden voor lagere groepen (groep 1 t/m 5).  

De studiedagen zijn ingevuld door: het schrijven van rapporten, cursusdag voor Muiswerk 

(chromebooks), topografiemethode voor volgend jaar selecteren, nieuwe leesmethode zoeken voor 

groep 3 d.m.v. schoolbezoeken en methodes doorspitten, diverse schoolbezoeken rondom ‘Sil op 

school’, Prowise Go, Dalton. Heel fijn dat er nu tijd is om onderzoek te doen naar goede methodes en 

schoolbezoeken te doen. De onderbouw heeft in de hoeken uitgepakt, Topondernemers is goed 

uitgewerkt met plankaarten, doelenkaarten en evaluatiekaarten vanaf groep 4. Dit sluit beter aan bij 

het Daltononderwijs. Kinderen waren hiervan onder de indruk.  

  



Evaluatie van doelen: 

Doel Cijfer en toelichting 

a) Innovatie en ontwikkeling van het onderwijs Daar ligt de basis voor. Leerlingen geven dit 

ook aan in het gesprek.  

 

b) Werkdruk voor leraren 

 

Nog niet vol benut. Leraren dachten dat 

onderwijstijd ingeruild moest worden voor 

ontwikkeltijd, en niet werkdrukverlaging 

(miscommunicatie). Ze hadden hier meer 

uit kunnen halen. 

Werkdrukmiddelen zijn ingezet voor 

onderwijsassistent, ICT en muziekdocent.  

c) Professionalisering van leraren 

 

Wetenschapsknooppunt, hier worden ze 

nog de komende 5/6 jaar door begeleid. 

Staat nu nog in kinderschoenen. Veel 

begeleiding door het knooppunt. Verdere 

ICT ontwikkeling. 

d) Efficiënte benutting van vergader- en 

ontwikkeltijd 

 

Alleen bij de laatste studiedag zo gedaan. 

Zouden ze wel meer willen doen.  

 

Zou je dit aan andere scholen aanraden? 

Het team kan zich voorstellen dat sommige scholen de onderwijstijd niet kunnen missen. Deze 9 

dagen is volgens het team wel de max. Op de weken met een studiedag plannen de leraren minder 

creatieve vakken in.  

Ouder-geleding van de MR  
De MR heeft voorafgaand aan het experiment akkoord gegeven om mee te doen omdat ze 

vertrouwen heeft in het team en ze graag werkdrukverlaging voor ze wil. De precieze invulling van de 

studiedagen zouden ze nader bepalen. Het is nu volgens de MR anders ingevuld dan vooraf gedacht, 

omdat nu het project met het wetenschapsknooppunt er bij komt. Het onderscheid tussen Regelluw 

en wetenschapsknooppunt is niet helemaal duidelijk.  

De MR vindt het goed om meer studiedagen te hebben want de school had er maar weinig.  

Invulling studiedagen 

Het project van het wetenschapsknooppunt is erg zichtbaar en goed voor de school. Leerlingen 

kunnen hier veel over vertellen.  

Volgens de MR zouden de dagen meer besteed mogen worden aan werkdrukverlaging.  

Ouders 

Het grote plaatje richting ouders kan beter. Er zijn nog veel onduidelijkheden. Als het doel van de 



extra studiedagen betere gecommuniceerd wordt, verwacht de MR dat ouders meer support zullen 

bieden.  

Bestuur  

Het bestuur ondersteunt de school niet echt bij dit project. Geen interesse getoond. Dit is 

frustrerend. De school wil graag innovatief zijn maar het bestuur werkt niet mee.   

Evaluatie van doelen: 

Doel Cijfer en toelichting 

 

e) Innovatie en ontwikkeling van het onderwijs Wetenschapsknooppunt, nieuwe 

methodes. Niet voor alle ouders zichtbaar. 

 

f) Werkdruk voor leraren 

 

Nog niet veel van gemerkt omdat het 

invoeren van onderzoekend leren veel van 

de leraren gevergd heeft omdat ze daar 

extra tijd aan hebben moeten besteden.  

 

 

 

Aanraden aan andere scholen? 

Verschilt per school. Deze school had weinig studiedagen. Verspreiding van dagen niet helemaal 

gelijk verdeeld over het schooljaar. Het is het best voor ouders om het lang van tevoren te weten, 

i.v.m. het regelen van oppas. Het team moet verder bepalen welke momenten het best uitkomen.  

Kunnen deze kinderen de lestijd missen? 

Dit vindt de MR moeilijk te zeggen, het verschilt per kind. Geertje zal onderzoek over effectieve 

onderwijstijd doorsturen. Dit wil MR eventueel gebruiken om keuzes naar de ouders toe te 

onderbouwen.  

Leerlingenraad 
Wat vind je er van dat je 9 dagen minder op school bent? 

Een studiedag is voor ons altijd fijn, er zullen weinig kinderen zijn die een extra vrije dag niet fijn 

vinden. Dat je school even los kunt laten op een vrije dag is best fijn. Mijn ouders werken allebei dus 

ik moet naar de BSO, maar dat vind ik niet erg.  

Heb je het idee dat je veel mist in die dagen?  

In de weken met een studiedag gaat de weektaak soms niet door, dan krijgen we een dagtaak, je 

kunt dan wel achter gaan lopen met de lessen of speciale opdrachten. Onze juf doet na een 

studiedag soms een extra lesje om de stof in te halen. We leren echt niet minder, het zijn maar twee 

weken in totaal, niet een maand of zo. 

Merk je dat er wat veranderd is in de klas?  

De leraren leren wel wat op een studiedag! Nu kunnen ze proefjes voorbereiden (project met 

wetenschapsknooppunt) voor onze lessen. Ze kunnen ook nakijken op die dag. Nee, (zegt een ander) 



daar zijn die dagen niet voor. We werken nu ook met Chromebooks, daar doen we onze taaltoetsen 

op.  

Dat we nu onze eigen onderzoeksvragen mogen bedenken is heel leuk, we kunnen dan echt 

nadenken over hoe iets zou komen en daar onderzoek naar doen. Soms is het ook saai en moeten we 

lang luisteren. We gaan in groepjes aan de slag met een onderzoeksvraag en moeten daar een 

presentatie en een verslag van maken. Je leert hier wel meer van dan uit een boek. Op het 

voortgezet onderwijs moet je dit ook kunnen dus dat is handig. Je leert nu andere dingen omdat je 

zelf onderzoek doet en je kunt echt iets doen. Je leert ook van je fouten en van de tips die je krijgt. 

Dat is anders dan uit een boek. Je komt echt meer te weten. Soms komt er ook een hoogleraar in de 

klas en dan gaan we nog betere vragen maken. Je moet ook zelf dingen regelen om antwoorden te 

vinden. We werken met het groepje echt door tot we een conclusie hebben, we willen echt het 

antwoord weten.  

Soms als je snel klaar bent is er niet zo veel te doen. Je kunt dan wel een ander groepje helpen ofzo. 

Of lezen. Je kunt dan je verslag en je presentatie ook nog een keer goed bekijken en soms nog wat 

verbeteren. Gegevens in een grafiek zetten bijvoorbeeld of je Powerpoint nog beter maken.  

Na een vrije dag is iedereen wel drukker in de klas.  

Op de Chromebooks kun je dingen opzoeken voor de weektaak of voor een onderzoeksopdracht. Je 

mag dan een Chromebook van de gang pakken. Met Muiswerk kun je ook oefenen. Soms zetten 

leraren klaar wat je daar moet doen, soms mag je zelf kiezen. De taaltoetsen doen we met de hele 

klas tegelijk op een Chromebook. Het is handig want leraren hoeven nu minder na te kijken en je 

weet sneller hoe je je toets gemaakt hebt. Dan kun je meteen van je eigen fouten leren. Soms klik je 

ook te snel wat aan waardoor je onnodige fouten maakt.   

Wat zou jij anders willen zien op school? Wat zouden leraren nog mogen leren op een studiedag? 

Ik zou nog wel meer buiten les willen hebben, iets doen in de natuur. Soms zou het handig zijn als 

leraren nog wat persoonlijke uitleg kunnen geven als iemand het nog niet snapt, daar mag nog meer 

tijd voor zijn.  

 


